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I. Ogólne informacje: 

 

Dane ewidencyjne:  
Stowarzyszenie Rozwoju „Inspiracje”  

[powstało 28.06.2010 roku] 

KRS: 0000363825 

Regon: 221079878 

NIP:  839-313-57-63 

 

Władze: 

 

Zarząd: 

Robert Chomicki - prezes 

Małgorzata Łosiewicz – wiceprezeska 

Katarzyna Gajda – członkini zarządu 

 

Komisja Rewizyjna: 

Kamila Kazimierczyk – przewodnicząca komisji 

Anna Bonio – członkini komisji 

Edyta Łobocka – członkini komisji 

 

Cele statutowe: 

1) kreowanie przyjaznej przestrzeni publicznej; 

2) monitorowanie i wspieranie świadomego i aktywnego udziału obywateli w życiu 

publicznym; 

 

II.  Sytuacja prawna na koniec roku 2016:  

1) Zmiana statutu – dnia 12.04.2016 r.  

2) Zmiana członka Zarządu – dnia 19.07.2016 r. 

 

III. Działalność w 2016 roku 

 

1.  Wolontariat 

 

liczba spotkań i szkoleń dla wolontariuszy/ek: 21, 

liczba podpisanych porozumień wolontariackich: 41,  

liczba przepracowanych godzin:  4152  

Podczas spotkań wolontariusze i wolontariuszki – uczniowie i uczennice słupskich szkół, 

studenci i studentki oraz mieszkańcy i mieszkanki miasta zdobywali wiedzę dotyczącą 

wolontariatu, komunikacji interpersonalnej, pracy w grupie, działań na rzecz społeczności 

lokalnej. Współorganizowali przedsięwzięcia kulturalne oraz obywatelskie. Ważnym 

elementem spotkań były warsztaty z animacji czasu wolnego, wzmacniające wiedzę i 

umiejętności w zakresie organizowania zabaw.  

 

 

 

 

 

 

 



                                     

 

 

2. Działania projektowe: 

2.1. Dotacje celowe: 

 

Lp Nazwa 

zadania 

Kwota 

dotacji 

Źródło Okres 

realizacji 

Numer 

umowy 

Rezultaty twarde: 

1. Osiedle 

Batorego na 

sportowo 

10 000,00 

(co stanowi 

69% 

budżetu 

projektu) 

UM 

Słupsk 

01.06-

31.10.2016 

SOSiR-OP-1-

2016 

- organizacja 42 zajęć ogólnorozwojowych i piłki nożnej dla 

każdej grupy wiekowej (dzienniki zajęć, zdjęcia) 

- udział 49 dzieci (dzienniki zajęć) 

- organizacja 2 otwartych rozgrywek sportowych - 

(dokumentacja turniejowa, zdjęcia) 

- organizacja i przeprowadzenie 2 spotkań informacyjnych 

- organizacja i przeprowadzenie spotkania podsumowującego z 

wręczeniem dyplomów i upominków 

- opracowanie i kolportaż materiałów promocyjnych: 60 

plakatów i 150 ulotek 

- Liczba osób zaangażowanych w prowadzenie projektu: 9 

- Liczba uczestników zajęć sportowych: łącznie 49 dzieci w 3 

grupach wiekowych 

- Liczba odbiorów miniturniejów: około 200 

2. Zaplątany 

Słupsk: 

miejskie 

kreacje 

4 000,00 

(co stanowi 

50% 

budżetu 

projektu) 

UM 

Słupsk 

22.08-

31.12.2016 

74/KU/NGO/

2016 

- wykonanie 3 realizacji wizualnych; 

- przeprowadzenie 7 spotkań warsztatowych z urban knitting w 

wymiarze 2h każde; 

- przeprowadzenie 8 spotkań warsztatowych z upcyklingu w 

wymiarze 2h każde; 

- przeprowadzenie 1 spaceru badawczych; 

- przeprowadzenie 2 spotkań wprowadzających; 

- wytworzenie 2 pakietów informacji; 

- 1 raport z monitoringu; 

- 2 filmy krótkometrażowe prezentujące techniki warsztatowe; 

- 25 uczestniczek 

3. Aktywna 

wieś Bydlino 

3840,00 

(co stanowi 

Wojewod

a 

1.08-

06.09.2016 

44/2016 - zorganizowano 25 zajęć twórczych w łącznym wymiarze 128 

godzin (16 dni wypoczynkowych, w wymiarze 8 godzin 



                                     

 

 

2016 – Cudze 

chwalicie, 

swego nie 

znacie 

26,75% 

budżetu 

projektu) 

Pomorsk

i 

dziennie); 

- przygotowano 25 scenariuszy zajęć oraz zebrano materiały do 

zabaw i zajęć twórczych, które będą do wykorzystania przez 

wolontariuszy; 

- odbyły się 4 akcje plenerowe, 4 wycieczki krajoznawczo – 

turystyczne, 3 otwarte lekcje historii, 2 gry terenowe, 16 spotkań 

kulinarnych, 1 warsztaty fotograficzne, 2 spotkania z 

rękodziełem artystycznym, 2 rozgrywki sportowe, 2 spotkania z 

Zumbą i jogą śmiechu, 2 warsztaty architektoniczne, 3 seanse 

filmowe; 

- przygotowano i rozkolportowano 30 plakatów i 70 ulotek; 

- zorganizowano 1 główną wystawę poprojektową; 

- przeprowadzono 2 spotkania organizacyjne 

- opublikowano 5 pakietów medialnych 

- utworzono 1 galerię zdjęć projektowych 

- liczba osób zaangażowanych w przygotowanie i 

przeprowadzenie zajęć: 7 osób 

- liczba uczestników zajęć: 30 osób 

- liczba odbiorców działań plenerowych: około 200 

4. Aktywna 

wieś 

Siemianice 

2016 – Cudze 

chwalicie, 

swego nie 

znacie 

5120,00 

(co stanowi 

31,98% 

budżetu 

projektu) 

Wojewod

a 

Pomorsk

i 

1.08-

06.09.2016 

28/2016 - zorganizowano 25 zajęć twórczych w łącznym wymiarze 128 

godzin (16 dni wypoczynkowych, w wymiarze 8 godzin 

dziennie); 

- przygotowano 25 scenariuszy zajęć oraz zebrano materiały do 

zabaw i zajęć twórczych, które będą do wykorzystania przez 

wolontariuszy; 

- odbyły się 4 akcje plenerowe, 4 wycieczki krajoznawczo – 

turystyczne, 3 otwarte lekcje historii, 2 gry terenowe, 16 spotkań 

kulinarnych, 1 warsztaty fotograficzne, 2 spotkania z 

rękodziełem artystycznym, 2 rozgrywki sportowe, 2 spotkania z 

Zumbą i jogą śmiechu, 2 warsztaty architektoniczne, 3 seanse 

filmowe; 

- przygotowano i rozkolportowano 30 plakatów i 70 ulotek; 



                                     

 

 

- zorganizowano 1 główną wystawę poprojektową; 

- przeprowadzono 2 spotkania organizacyjne 

- opublikowano 5 pakietów medialnych 

- utworzono 1 galerię zdjęć projektowych 

- liczba osób zaangażowanych w przygotowanie i 

przeprowadzenie zajęć: 7 osób 

- liczba uczestników zajęć: 40 osób 

- liczba odbiorców działań plenerowych: około 300 

5. Grany dla 

NGO – Nie w 

pełni sprawna 

przestrzeń  

1300,00 zł 

(co stanowi 

34,21% 

budżetu 

projektu) 

Centrum 

Inicjatyw 

Obywate

lskich 

(regranti

ng)  

1.10-

30.11.2016 

01/GS-

2N/2016 

Celem projektu było pobudzanie aktywności i zwiększanie 

umiejętności rzeczniczych, w taki sposób, aby mieszkańcy i 

mieszkanki miasta mogli wpływać na zmiany swojego otoczenia 

bez względu na niepełnosprawność czy sytuację materialną. 

- przeprowadzono dwa spotkania informacyjne (związane z 

przestrzenią publiczną) 

- przygotowano oraz wydrukowano 40 egzemplarzy materiałów 

merytorycznych dotyczących przestrzeni publicznej 

- przygotowano oraz przeprowadzono dwa spacery badawcze 

dotyczące przestrzeni publicznej z osobami niepełnosprawnymi 

- przygotowano 1 raport po spacerach badawczych 

- zorganizowano jedno spotkanie z przedstawicielami władz 

samorządowych dotyczących dostosowania przestrzeni 

publicznej dla osób ze specjalnymi potrzebami.  

6. Świetlica w 

Siemianicach 

- Centrum 

Aktywności 

Lokalnej 

120 000,00 

zł (co 

stanowi 

75% 

budżetu 

projektu) – 

budżet na 2 

lata 

projektu 

Gmina 

Słupsk 

1.02.2016 – 

31.12.2017 

r. 

1/2016 Rezultaty za rok 2016: 

- 1239 h prowadzenia zajęć świetlicowych 

-147 h zajęć pogotowia lekcyjnego 

- 68 h zajęć koła naukowego - 29 h zajęć z komunikacji 

- 62 h zajęć teatralnych - 26 h zajęć z majsterkowania 

- 202 h zajęć twórczych – 227 h zajęć ogólnorozwojowych 

- 50 h zajęć z języków obcych – 6 spotkań Klubu Dyskusyjnego 

- 9 spotkań Klubu Wolontariusza – 9 spotkań obywatelskich 

- 229 h zajęć wakacyjnych – 80h zajęć zimowych 

- 1 kiermasz sąsiedzki oraz  1 zbiórka podręczników szkolnych  



                                     

 

 

- 12 wycieczek do instytucji kultury – 5 spektakli teatralnych  

- 4 filmy krótkometrażowe – 11 gier terenowych  

-7 zajęć ZUMBA – 8 warsztatów bębniarskich 

- 61 spotkań kulinarnych – 6 spotkań dziennikarskich 

- 18 wydarzeń plenerowych – 5 zabaw tematycznych  

- 294 szt. materiałów promocyjnych -12 wieczorów filmowych 

- 18 wieczorów gier planszowych – 16 pakietów informacyjnych 

7.  Świetlica w 

Bydlinie - 

Centrum 

Aktywności 

Lokalnej 

56 000,00 zł 

(co stanowi 

56,36% 

budżetu 

projektu) – 

budżet na 2 

lata 

projektu 

Gmina 

Słupsk 

1.02.2016 – 

31.12.2017 

r.  

2/2016 Rezultaty za rok 2016: 

- 877 h prowadzenia zajęć świetlicowych 

-60 h zajęć pogotowia lekcyjnego 

- 41 h zajęć koła naukowego - 29 h zajęć z komunikacji 

- 64 h zajęć teatralnych - 32 h zajęć z majsterkowania 

- 174 h zajęć twórczych – 190 h zajęć ogólnorozwojowych 

- 26 h zajęć z języków obcych – 1 spotkanie Klubu 

Dyskusyjnego - 8 spotkań Klubu Wolontariusza 

 –  8 spotkań obywatelskich - 285 h zajęć wakacyjnych  

– 80h zajęć zimowych - 1 zbiórka podręczników szkolnych  

- 12 wycieczek do instytucji kultury – 4 spektakle teatralne  

- 3 filmy krótkometrażowe – 6 gier terenowych  

- 9 zajęć ZUMBA – 3 warsztaty bębniarskie 

- 39 spotkań kulinarnych – 16 spotkań dziennikarskich 

- 14 wydarzeń plenerowych – 5 zabaw tematycznych  

- 254 szt. materiałów promocyjnych -7 wieczorów filmowych 

- 13 wieczorów gier planszowych – 15 pakietów informacyjnych 

 

 

 

 

 

 



                                     

 

 

2.2. Działania w ramach działalności odpłatnej stowarzyszenia: 

1) Prowadzenie zajęć twórczych podczas półkolonii zimowych w Słupsku 

2) Realizacja IDI i sondażu wśród mieszkańców i  mieszkanek obszary rewitalizowanego  

Lęborka 

3) Prowadzenie zajęć relaksacyjnych da beneficjentów Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Potęgowie 

4) Obsługa Boiska Sportowego Orlik 2012 przy ul. Wiatracznej w Słupsku  

5) Opracowanie analizy poziomu integracji, aktywności i odpowiedzialności społecznej 

oraz zaufania społecznego wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji Starogardu 

Gdańskiego. Współorganizacja 2 wydarzeń plenerowych dla mieszkańców.  

6) Prowadzenie zabaw karnawałowych dla dzieci w wieku przedszkolnym 

7) Realizacja IDI i PAPI wśród mieszkańców i  mieszkanek obszary rewitalizowanego  

Nowego Dworu Gdańskiego 

 

 

2.3. Działania własne w ramach działalności nieodpłatnej stowarzyszenia: 

Działania własne przy wsparciu środków pochodzących z darowizn, zbiórki publicznej, 

składek i 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pracy wolontariackiej: 

1) Realizacja warsztatów twórczych podczas 24. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy; 

2) Cykl 38 otwartych warsztatów upcykllingu; 

3) Podwórkowa Akademia Zabaw (cykl 39 spotkań dla dzieci z Podgrodzia); 

4) Organizacja 4 otwartych warsztatów z grywalizacji; 

5) Współorganizacja 5 wydarzeń plenerowych z okazji Dnia Dziecka; 

6) Organizacja 4 spotkań obywatelskich dotyczących dzielnicy Podgrodzie; 

7) Poprowadzenie 19 otwartych lekcji Wiedzy o Społeczeństwie dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych ; 

8) Bezpłatne warsztaty z animacji dla młodzieży (8 spotkań); 

9) 3 spotkania sąsiedzkie, plenerowe; 

10)  Festyn rodzinny w Siemianicach i w Bydlinie; 

11)  Letnie warsztaty twórcze (8 spotkań); 

12)  Prowadzenie serwisu o pracy słupskich radnych Słupsk – mam prawo wiedzieć, w 

tym bieżące prace wynikające z pracy nad serwisem 

13)  Powitanie Wiosny (IV Marsz Zielonych Krasnoludków połączony z obchodami Dnia 

Ziemi, warsztatami upcyklingu i sadzeniem roślinności w parku); 

14)  2 spotkania partnerstwa lokalnego ds. ożywiania Podgrodzia; 

15)  14 otwartych spotkań z edukacyjnymi grami planszowymi dot. konsultacji 

społecznych i zarządzania budżetem miasta  (Rozegraj Miasto i Zagraj w miasto) dla 

grup międzypokoleniowych. W rozrywkach wzięły udział łącznie 94 osoby; 

16)  Organizacja 5 spacerów badawczych wraz z mieszkańcami i mieszkankami 

(tematyka: 1. reklamy zewnętrzne, 2. oświetlenie w centrum miasta, 3. Rewitalizacja a 

renowacja Traktu Książęcego, 4. Bulwary nad Słupią, 5. Miasto dla pieszych). 

Informacje zebrane podczas spacerów zostały opracowane w formie raportów i 

przekazane do Urzędu Miasta; 

17)  2 warsztaty tworzenia mozaik; 

18)  3 dodatkowe warsztaty urbnaknitting; 

19)  Akcja podsumowująca dwa lata kadencji Rady Miejskiej: #sprawdzam_słupsk przy 

stałej współpracy z Biurem Obsługi Rady Miejskiej i mieszkańcami/nkami: 

opracowanie informacji statystycznych, zebranie materiałów wyborczych, 



                                     

 

 

uzupełnienie serwisu glosuje.inspiruj.org, opracowanie części infografik, 2 spotkania z 

mieszkańcami; 

20)  Badania aktywności obywatelskiej  mieszkańców: przygotowanie narzędzi 

badawczych, prowadzenie sondaży, prowadzenie ankiety internetowej; 

21)  Współrealizacja projektu Lato w Teatrze z Teatrem Lalki Tęcza; 

22)  Prowadzenie warsztatów podczas: I Festiwalu Nisza Kulturalna, Nocy w Ratuszu, 

Dni Przedsiębiorczości Wegetygodnia; 

23)  Kampania Słupsk i Ustka miastami bez nienawiści: warsztaty dla młodzieży, 

instalacja urbanknitting: „Kwiaty zamiast hejtu”; 

24)  Organizacja warsztatów programowania Link do Przyszłości; 

25)  Prowadzenie i współprowadzenie 4 zabaw mikołajkowych dla dzieci i młodzieży ze 

Słupska, Bydlina, Siemianic; 

26)  Organizacja spotkania autorskiego z Filipem Springerem; 

27)  Bieżąca działalność strażnicza stowarzyszenia; 

28)  Działalność Domu Sąsiedzkiego: organizacja warsztatów tematycznych i spotkań 

wielokopoleniowych dla mieszkańców Podgrodzia  

(416 godzin zajęć tematycznych, 38 spotkań, 722 uczestników i uczestniczek) 

29)  Organizacja Jesiennych Rozgrywek Sportowych i Letniego Pikniku Sportowego na 

ul. Wiatracznej 

 

 

III.  Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia: 

 

Numer  Data Treść 

1/2016/Z/30 13.01.2016 Przyjęcie w poczet członków stowarzyszenia 

2/2016/Z/31 13.01.2016 Skreślenie z listy członków stowarzyszenia 

3/2016/Z/32 01.02.2016 Cennik wynajmu sali na świetlicach 

4/2016/Z/33 03.02.2016 Ustalenie limitu paliwowego 

5/2016/Z/34 01.04.2016 Stosowanie środków ochrony indywidualnej  

6/2016/Z/35 19.07.2016 Zmiana członka zarządu stowarzyszenia 

7/2016/Z/36 19.07.2016 Przyjęcie w poczet członków stowarzyszenia 

8/2016/Z/37 19.07.2016 Skreślenie z listy członków stowarzyszenia 

9/2016/Z/38 29.07.2016 Zmiana limitu paliwowego 

10/2016/Z/39 29.07.2016 Upoważnienie do prowadzenia zbiórek publicznych 

11/2016/Z/40 07.09.2016 Pełnomocnictwo bankowe 

12/2016/Z/41 07.09.2016 Sprawozdanie finansowe za I i II kwartał 

13/2016/Z/42 07.09.2016 Limit paliwowy 

14/2016/Z/43 07.09.2016 Upoważnienie do prowadzenia zbiórek publicznych 

15/2016/Z/44 12.10.2016 Upoważnienie do pożyczki z funduszu PAFPIO 

16/2016/Z/45 04.11.2016 Anulowanie upoważnienia do pożyczki z funduszu PAFPIO 

17/2016/Z/46 04.11.2016 Upoważnienie do pożyczki z funduszu PAFPIO 

18/2016/Z/47 29.12.2016 Ustalenie kwot składek członkowskich na 2017 rok 

 


